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Dirigentes de clubes integram 
o Comitê do Esporte do Estado 
de São Paulo

Sindi-Clube lança 
consultoria de marketing 
para clubes

Handebol 
quer crescer 

nos clubes
 

Sindi-Clube e Federação Paulista 
de Handebol assinam 

convênio de cooperação

 Jogadores da seleção masculina 
comemoram ouro, que também foi 

conquistado pelo time feminino, 
no Pan-Americano





Estreitamento 
de relações com 
a Secretaria de Esportes 
e Federação Paulista 
de Handebol demonstram 
objetivos do Sindi-Clube 
de fortalecer a prática 
esportiva

Por intermédio do Sindi-Clube, presidentes e dirigentes de clubes 
paulistas, esportistas e presidentes de federações esportivas compõem 
o Comitê do Esporte do Estado de São Paulo da Secretaria Estadual 
de Esportes (leia na pág. 10). O órgão irá definir um plano estadual 
para o esporte. Acreditamos que a atividade esportiva se desenvolve 
dessa maneira, com a aproximação dos que promovem as atividades e 
que se acertam para intensificar o trabalho conjunto.

O mesmo estreitamento de relações se deu com a Federação Paulista 
de Handebol (FPHb). Em um concorrido evento no Sindi-Clube (leia 
na pág. 8), com a presença de mais de 100 pessoas, fizemos o lança-
mento do convênio firmado com a FPHb. O acordo de cooperação 
prevê, entre outros itens, cursos da Universidade Sindi-Clube para a 
qualificação de treinadores de handebol. 

A FPHb congrega praticantes de uma modalidade que ganhou grande 
simpatia da população pelos feitos conseguidos pelos times brasilei-
ros no último Pan-Americano: as equipes masculina e feminina volta-
ram de Toronto com as medalhas de ouro.

A capa desta edição estampa lances de disputa e de alegria dos jogado-
res brasileiros de handebol em Toronto. Como antevisão para os Jogos 
Olímpicos, o país fez boa figura no Pan-Americano e os clubes paulis-
tas têm o que comemorar: das 141 medalhas obtidas na competição, 
nada menos do que 55 eram de atletas vinculados a agremiações pau-
listas (leia na pág. 12).

Temos uma nova consultoria no Sindi-Clube, a de marketing para clu-
bes (leia na pág. 14). O serviço não tem custos e oferece orientações para 
montar um bom plano com ações estratégicas que agreguem valor à insti-
tuição. Isso interessa a todos os clubes, independente do porte. 

Na área cultural, a boa notícia é de que o Prêmio de Literatura Sindi-Clube/
Academia Paulista de Letras teve um crescimento expressivo, de 66%, 
no número de inscrições (leia na pág. 22). São muitos os associados de 
clubes que gostam de escrever e o concurso demonstra esse interesse.

A Associação de Clubes Esportivos e Socioculturais de São Paulo (Acesc) 
completa 20 anos de atuação, em setembro. Enviamos nossos calorosos 
cumprimentos aos dirigentes dessa valorosa entidade, sempre parceira 
do Sindi-Clube em ações em defesa do setor clubístico (leia na pág. 6).

Boa leitura!

Aproximação para um trabalho 
conjunto

Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho
Presidente

presidencia@sindiclubesp.com.br
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3 Mensagem do presidente

Sindi-Clube estabelece parcerias para o fortalecimento das 

atividades esportivas no Estado de São Paulo. 

6 Secretárias

Secretárias de clubes serão homenageadas pelo Sindi-Clube 

em 29 de setembro. 

8 Handebol para clubes

O Sindi-Clube lança convênio com a Federação Paulista 

de Handebol, em evento com mais de 100 pessoas, com o 

objetivo de buscar adeptos para a modalidade nos clubes.

10 Comitê Estadual

Dirigentes de clubes, esportistas e presidentes de federa-

ções integrarão comitê para   desenvolvimento do esporte 

no Estado.

12 55 medalhas

Atletas de clubes paulistas participaram da 

conquista de 55 das 141 medalhas que o 

Brasil ganhou nos Jogos Pan-Americanos 

2015.
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24 Portal remodelado

O portal do Sindi-Clube na internet passa por uma 

total reprogramação e ganha função responsiva.

26 Acontece

Tudo sobre todas as atividades de agosto e setembro 

das diversas áreas de atuação do Sindi-Clube, re-

sumido num único espaço.

 

30 Presidente, você sabia?

Responda a questões que afetam o funcionamento 

das diversas áreas da administração dos clubes. 

 

13 Alto-rendimento

Luís Eduardo Dutra Rodrigues, vice-presidente de Rela-

ções Institucionais do Sindi-Clube, assume coordena-

doria de alto-rendimento do município de São Paulo. 

14 Marketing em clubes

Nova consultoria do Sindi-Clube dá orientação gra-

tuita para clubes desenvolverem planos de marketing.

16 Seminário de Esportes

O evento mais aguardado pelos gestores e profissio-

nais de esportes dos clubes de São Paulo está com 

inscrições abertas.

  
18 Escolha seu curso 

Confira a programação de cursos da Universidade 

Sindi-Clube para agosto e setembro.

 
20 Novas normas

Conheça a portaria que estabelece condições higiê-

nico-sanitárias para locais de ginástica, musculação, 

natação e saunas. 

22 Literatura em alta

Prêmio Sindi-Clube/APL 

de Literatura obtém nú-

mero recorde de inscri-

ções de trabalhos.
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AABB-SP, 80 anos

Ato solene realizado na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo homenageou os 80 anos da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil de São Paulo (AABB-SP), em 18 de 
agosto, por iniciativa do deputado Rafael Silva.

Na cerimônia, o presidente da AABB-SP, Nilton Cifuen-
tes Romão e o presidente do Conselho, Waldemar Ieiri, 
entregaram certificados que distinguem personalidades 
que tiveram participação relevante na história da Asso-
ciação, entre os quais o presidente do Sindi-Clube, Cezar 
Roberto Leão Granieri, Betinho, e o diretor-executivo da 
entidade, Cláudio Lauletta.

Mérito Sobrasa
O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto 
Leão Granieri, Betinho, recebeu a distinção “Mé-
rito Sobrasa de Prevenção 2015”. A homenagem 
prestada pela Sociedade Brasileira de Salvamento 
Aquático (Sobrasa) é feita aos que dedicam esfor-
ços para a prevenção e redução de riscos de afoga-
mentos no país.

Consulte resumo da lei 
que instituiu o Profut 

no portal do Sindi-Clube

Está disponível, no portal do Sindi-Clube, o resumo feito 
pela Consultoria Jurídica do Sindi-Clube da Lei nº 13.155, 
de 4 de agosto de 2015, que instituiu o chamado Profut.

Essa Lei estabelece práticas de responsabilidades fiscal 
e financeira e de gestão transparente para entidades es-
portivas profissionais de futebol e demais entidades de 
prática esportiva e que também cria parcelamentos de 
dívidas com a União.

O texto pode ser acessado na seção Jurídico, depois em 
Profut, resumo.O requerimento de parcelamento deve-
rá ser apresentado até 4 de novembro de 2015.  

As dívidas dos clubes, relativas ao FGTS e às contribui-
ções instituídas pela Lei Complementar nº110, de 29 de 
junho de 2001, poderão ser parceladas em até 180 pres-
tações mensais. Para os demais débitos com a União, as 
prestações poderão ser em até 240 meses.

Para tanto, será necessário deferimento dos parcelamentos 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pela Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional, diretamente, ou por inter-
médio da Caixa Econômica Federal.

A Receita Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procu-
radoria-Geral do Banco Central do Brasil editarão as 
normas necessárias à execução dos parcelamentos pre-
vistos na Lei.

Como usar o Banco de Horas

Os clubes que decidirem utilizar o Banco de Horas 
deverão, antes, comunicar ao Sindi-Clube e ao Sin-
desporte. O Banco de Horas tem utilização prevista 
para o período que vai até setembro. Depois, um 
novo período, a partir de outubro, só poderá ser ini-
ciado por meio de novo comunicado ao Sindespor-
te e desde que não haja no Banco saldo de horas a ser 
utilizado em descanso pelo funcionário. 

A Associação de Clubes Esportivos e Socioculturais 
de São Paulo (Acesc) completa 20 anos de funda-
ção, em setembro. A Acesc tem como associados 
clubes expressivos da região sul de São Paulo e, des-
de maio de 2011, tem sua base administrativa na 
sede do Sindi-Clube.

“Enviamos nossas saudações à Acesc, dirigida por 
Sergio Henri Stauffenegger, como presidente do 
Conselho, e por Marco Aurélio Ferreira Lisboa, pre-
sidente da Diretoria Executiva. A entidade já exibe 
uma história de 20 anos, com destacada atuação, e 
é nossa parceira valorosa em ações em defesa do se-
tor clubístico”, afirma o presidente do Sindi-Clube, 
Cezar Roberto Leão Granieri, Betinho.

Acesc completa 20 anos



 

A Consultoria Jurídica do Sindi-Clube chama 
a atenção dos administradores dos clubes para 
instrução normativa da Receita Federal do 
Brasil sobre a dispensa para pessoas jurídicas 
imunes ou isentas da obrigatoriedade de apre-
sentação da EFD-Contribuições – Escritura-
ção Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/
Pasep, Cofins e Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB).

Conforme disposto no inciso II do art. 5o da 
Instrução Normativa RFB 1252, estão dis-
pensadas da entrega da EFD-Contribuições 
as pessoas jurídicas imunes e isentas que não 
tenham apurado montante superior a R$ 
10.000,00 na apuração das três contribuições 

(PIS, Cofins e CPRB) no mês correspondente 
à escrituração fiscal.

Em relação à ECD (Escrituração Contábil Di-
gital) e à ECF (Escrituração Contábil Fiscal), 
que têm periodicidade anual, caso a pessoa 
jurídica imune ou isenta sujeite-se à obrigato-
riedade da EFD-Contribuições em pelo menos 
um mês de determinado ano calendário, terá 
que cumprir a entrega da ECD e da ECF em 
relação ao ano calendário em questão, mes-
mo que nos demais meses do ano o valor das 
contribuições a recolher sobre as receitas seja 
inferior a R$ 10.000,00. A ECF tem prazo de 
entrega em 30 de setembro de 2015, relativa-
mente ao ano calendário 2014.

Obrigatoriedade de entrega de ECD e ECF
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Mediadores de Clubes de Leitura tiveram encon-
tro na sede do Sindi-Clube, em 20 de agosto. A 
reunião contou com a presença de Noemi Jaffe, 
escritora e crítica literária, doutora em literatura 
brasileira e autora de “Írisz: as orquídeas“.

Os Clubes de Leitura são uma iniciativa do Sin-
di-Clube, feita em parceria com a editora Com-
panhia das Letras e Academia Paulista de Letras. 
Desde que foram lançados, em agosto de 2012, já 
foram implantados 16 Clubes de Leitura e realiza-
das, até julho, 247 reuniões em que associados de 
clubes discutem o livro que estão lendo. 

Encontro de mediadores 
de Clubes de Leitura

7

Homenagem 
às secretárias

Pelo décimo ano consecutivo, o Sindi-Clu-
be vai reunir as profissionais que atuam 
como intermediárias de importantes de-
cisões e que exercem um papel decisivo 
na vida das agremiações: as secretárias 
de clubes serão recepcionadas pela enti-
dade em 29 de setembro. A tradicional 
festa terá várias atrações e surpresas espe-
cialmente programadas para o evento de 
confraternização.
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Sindi-Clube faz convênio 

com a Federação de Handebol 

para desenvolver a prática 

da modalidade nos clubes

•	 Objetivo	do	acordo	de	cooperação	

 é conquistar adeptos para o handebol 

 nos clubes.

•	 Convênio	prevê	a	oferta	de	cursos	

 de aprimoramento técnico na Universidade 

Sindi-Clube.

•	 Medalhistas	das	equipes	brasileiras	

 no Pan-Americano receberam 

 homenagem.
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Depois das empolgantes conquis-
tas do handebol masculino e fe-
minino no último Pan-America-
no de Toronto, com medalhas de 
ouro obtidas sobre a arquirrival 
Argentina, a Federação Paulista 
de Handebol quer aproveitar a 
onda favorável de simpatia dos 
torcedores pela modalidade e ga-
nhar adeptos nos clubes. 

Para tanto, estabeleceu convênio 
de cooperação com o Sindi-Clu-
be, que foi anunciado em um 
concorrido evento que reuniu 
mais de 100 pessoas, entre diri-
gentes, jogadores e integrantes 
da comissão técnica das seleções 
campeãs no Canadá. Os atletas e 
técnicos receberam homenagem 
das entidades.

O presidente da Federação Paulista 
de Handebol, Celso Gabriel, expli-
cou os objetivos do convênio com 
o Sindi-Clube. “A cooperação com 
o Sindi-Clube integra nosso plano 
estratégico para fazer o handebol 
crescer nos clubes. Para tanto, va-
mos investir no aprimoramento 
técnico dos treinadores para que, 

desde a base, haja um desenvolvi-
mento qualificado. Iremos ofere-
cer cursos e contamos com o apoio 
da Universidade Sindi-Clube para 
isso”, afirmou.

O presidente do Sindi-Clube, 
Cezar Roberto Leão Granieri, 
Betinho, disse que a entidade irá 
apoiar o esforço da Federação. 
“Acreditamos que o esporte se 
desenvolve dessa maneira, com a 
aproximação dos que promovem 
as atividades e que se acertam 
para intensificar o trabalho con-
junto. Entre os cursos que a Uni-
versidade Sindi-Clube irá ofere-
cer, há um dedicado a jornalistas, 
para que o conhecimento técnico 
da modalidade também tenha 
mais alcance na mídia. Também 
vamos oferecer cursos desse tipo 
para outros esportes ”, disse.

Mais de 100 pessoas 
participaram do evento

Betinho e Gabriel: 
trabalho conjunto 
pelo handebol

Atletas de ouro 
receberam 

homenagem

Homenagem aos campeões

Jogadores da seleção brasileira 
que trouxeram ouro para o Brasil 
no Pan-Americano de Toronto 
foram muito aplaudidos e feste-
jados pela grande plateia presen-
te e receberam homenagem do 
Sindi-Clube e da Federação.

Estiveram presentes ao evento o 
secretário municipal de Espor-
tes, Celso Jatene, o deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá, o 
vereador Atílio Francisco, e os 
vice-presidentes do Sindi-Clube 
Maria Cecília Santa Cruz, Luiz 
Carlos Granieri, Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues e o consultor 
da Presidência, Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro.

9
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•	 Órgão	é	formado	por	dirigentes	

 de clubes, esportistas e presidentes 

 de federações.

•	 Secretário	de	Esporte,	Jean	Madeira,	

 quer criar um plano estadual para 

 o esporte.

Betinho: nomes experientes do esporte

Encontro reúne 

integrantes do Comitê 

do Esporte do Estado 

de São Paulo

10



Os futuros integrantes do Comitê do Esporte do Es-
tado de São Paulo da Secretaria de Esportes, Lazer 
e Juventude tiveram encontro com o secretário de 
Esportes, Jean Madeira, na sede da Secretaria, em 6 
de julho. O grupo é constituído por presidentes e di-
rigentes de clubes paulistas ligados ao Sindi-Clube,  
esportistas e presidentes de federações esportivas. 

O Comitê foi idealizado pelo secretário de Esporte, 
Jean Madeira, com apoio do Sindi-Clube. “Fico mui-
to satisfeito com a criação desse Comitê, com a pre-
sença de expressivos representantes do esporte. Em 
parceria com o Sindi-Clube, vamos construir juntos 
um Plano Estadual do Esporte. Contamos com a 
experiência dos dirigentes dos clubes para isso, que 
estão à frente de entidades que são modelo de gestão 
para o estado”, afirmou o secretário Madeira. 

O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Gra-
nieri, Betinho, disse que está otimista quanto à contri-
buição do Comitê. “Conseguimos reunir nomes expe-
rientes no esporte, não somente de representantes de 
clubes paulistas, mas também de atletas e ex-atletas e 
presidentes de federações. O governo do Estado tem no 
Comitê uma ótima fonte de propostas para impulsio-
nar a política pública de esporte e lazer, em benefício 
da população”, afirmou Betinho na cerimônia.

Foram convidados 
a participar do Comitê:

•	 Secretário	de	Esportes,	Lazer	e	Juventude	do	
Estado	de	São	Paulo,	Jean	Madeira.

•	 Presidente	do	Sindi-Clube,	Cezar	Roberto	Leão	
Granieri,	Betinho.

•	 Presidente	da	Federação	Nacional	dos	Clubes	
Esportivos,	Arialdo	Boscolo.

•	 Vice-Presidente	 do	Club	Athletico	Paulistano,	
Paulo	Cesar	Mário	Movizzo.

•	 Vice-Presidente	de	Relações	Institucionais	do	
Sindi-Clube,	Luis	Eduardo	Dutra	Rodrigues.

•	 Consultor	 da	 Presidência	 do	 Sindi-Clube,	
Alberto	Antonio	Pascarelli	Fasanaro.

•	 Presidente	do	Esporte	Clube	Pinheiros,	Roberto	
Cappellano.

•	 Presidente	 do	 Clube	 Paineiras	 do	 Morumby,	
Sérgio	Henri	Stauffenegger.

•	 Presidente	da	AABB	São	Paulo,	Nilton	Cifuentes	
Romão.

•	 Ex-presidente	 do	 Jaraguá	 Clube	 Campestre,	
Marcos	Soares	Guimarães.

•	 Presidente	do	Clube	Atlético	Ypiranga,	Gilberto	
Toma.

•	 Ex-presidente	 do	 Clube	 Esportivo	 da	 Penha,	
Luiz	Carlos	de	Araújo	Picone.

•	 Presidente	 do	 Clube	 Esportivo	 Helvetia,	
Alexandre	Bossolani.

•	 Ex-presidente	do	Clube	de	Campo	de	Piracicaba,	
Luiz	André	Filho										.

•	 Presidente	do	Clube	Internacional	de	Regatas	
de	Santos,	Ricardo	Lyra.

•	 Presidente	 do	 Clube	 Jundiaiense,	 Reinaldo	
Miguel	Sisto.

•	 Presidente	 da	 Federação	 Paulista	 de	 Tênis,	
Luiz	Fernando	Balieiro.

•	 Presidente	 da	 Federação	 Aquática	 Paulista,	
Miguel	Carlos	Cagnoni.

•	 Presidente	da	Federação	Paulista	de	Handebol,	
Celso	Gabriel.

•	 Flávio	 Saretta,	 ex-tenista,	 medalhista	
pan-americano.

•	 Tiago	Camilo,	judoca,	medalhista	olímpico.

Integrantes do Comitê

Madeira e Betinho
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Clubes paulistas obtém 39% 
das medalhas brasileiras no Pan

Atletas de seis clubes paulistas 

participaram da conquista de 55 

das 141 medalhas que o Brasil 

ganhou	na	17º	edição	dos	Jogos	

Pan-Americanos 2015. O número 

de 55 (17 ouros, 15 pratas e 23 

bronzes) medalhas de atletas 

vinculados a agremiações paulistas 

corresponde a 39% do que foi 

obtido pelo país em Toronto, 

Canadá.

O Esporte Clube Pinheiros teve 46 atletas que 
participaram da conquista de 30 medalhas, em 
oito modalidades: levantamento de peso, nata-
ção, polo aquático feminino e masculino, esgri-
ma, basquete, judô e ginástica artística. 

O Club Athletico Paulistano associou-se à obten-
ção de nove medalhas, com oito atletas, em cinco 
modalidades: canoagem, polo aquático feminino 
e masculino, e badminton feminino e masculino.

A conquista de outras 12 medalhas foi feita por 
cinco atletas do Sport Club Corinthians, em na-
tação e futebol. 

O SPAC, São Paulo Atletic Clube, com quatro atle-
tas, conseguiu uma medalha, no rúgbi feminino.

A Sociedade Esportiva Palmeiras teve duas meda-
lhas, com uma atleta, no tênis de mesa, e o Santos 
Futebol Clube obteve outra, com um atleta, no 
futebol. 

Atletas do SPAC 
estavam no time bra-
sileiro de rúgbi que 
conquistou bronze

Tiago Camilo, 
do Pinheiros: ouro e 

tricampeão consecutivo 
de judô no Pan 

Isaquias Queiroz, 
do Paulistano: medalha 
de ouro na canoagem

Leonardo de Deus, do Corinthians: 
medalha de ouro na natação 

Gui Lin, 
do Palmeiras: 

duas medalhas 
de prata inéditas 
no tênis de mesa 

feminino

D
an

ilo
 B

o
Sa

ul
o 

C
ru

z/
Ex

em
pl

us
/C

O
B

Se
rg

io
 D

ut
ti/

Ex
em

pl
us

/C
O

B

SP
A

C



13

Dutra (dir.) é empossado pelo secretário Jatene

Dutra assume 
a coordenadoria 
de esportes de 
alto-rendimento 
da cidade 
de São Paulo

•	Vice-presidente	

 de Relações Institucionais 

 do Sindi-Clube elogia 

 estrutura do Centro 

 Olímpico de São Paulo.

•	Objetivo	é	conseguir	mais	

 apoios para a atividade 

 de formação de atletas.

O vice-presidente de Relações Institucionais do Sindi-Clu-
be, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, assumiu em 26 de ju-
nho a coordenadoria-geral de esportes de alto-rendimento 
da Secretaria de Esportes da Cidade de São Paulo. 

Na posse, o secretário Celso Jatene lembrou que o Centro 
Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COPT), principal 
equipamento da Secretaria, já foi administrado com suces-
so por atletas medalhistas como Magic Paula, do basquete, e 
Henrique Dias e Rogério Sampaio, do judô, e que, agora, terá 
à frente um gestor de clube.

“Apresentamos o desafio ao Dutra e ele aceitou assumir essa 
responsabilidade. Assim, teremos a experiência de um ad-
ministrador que obteve sucesso como presidente do Espor-
te Clube Pinheiros. Esse conhecimento será muito útil para 
o setor público”, afirmou.

Há mais de um mês no cargo, Dutra elogia a estrutura física 
do COPT, que completa 40 anos em fevereiro próximo e conta 
com arenas para ginástica e luta olímpica, quadras para vôlei, 
basquete e handebol, centro de boxe, dojo para judô, centro 
de boxe, campo de futebol, pista de atletismo, piscina coberta 
olímpica, laboratório de fisiologia do exercício e centro de exce-
lência de medicina do esporte.

“O Centro Olímpico já oferece treinamento para 1.000 atletas, 
de nove modalidades olímpicas. Minha expectativa é obter re-
conhecimento ainda maior para a importância dessa atividade 
e conseguir apoios de empresas e órgãos esportivos para expan-
dir essa atuação que tanto favorece o esporte de base”, afirma. 

Dutra também pretende aproximar os clubes do COPT. 
“Grandes atletas deram importante contribuição quando ad-
ministraram e desenvolveram o Centro Olímpico. Agora, com 
a minha experiência no meio clubístico, quero aproximar o se-
tor dos atletas formados aqui. Depois de atingir determinados 
índices, esses esportistas podem ter sequência na carreira, com 
apoio e treinamento nos clubes”, diz.
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Conheça os próximos cursos da Universidade Sindi-Clube 
e escolha o seu
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A avaliação que ajuda os clubes 
a alcançar seus objetivos

Os clubes precisam de uma ferramenta capaz de men-
surar a variação da atuação de seus colaboradores e o 
grau de participação na obtenção dos resultados. Esse 
instrumento também é útil para reduzir as lacunas na 
formação e capacitação profissional. 

O curso presencial da Universidade Sindi-Clube “Ava-
liação de desempenho por competência ampliada” 
fornece aos gestores de RH os meios para elaboração 
dessa ferramenta, adequada a cada realidade/situação.

Exposição de Flávio Carlos Vicente administrador pós-
-graduado em Consultoria Interna de Recursos Hu-
manos, com sólida experiência em grandes empresas. 
Haverá transmissão via internet. 

Quando: 10 e 12 de agosto, das 9h às 13h.

Descubra novas atividades 
de recreação para crianças

A arte ocupa um lugar especial na vida das crianças, 
mas deve ser vista de forma exploratória e criativa. 
A oficina presencial “Brincadeiras e muita arte para 
crianças” oferece novas formas de inserir a arte num 
contexto que permite aos pequenos vivenciarem o 
imaginário infantil, com musicalidade, dramatização 
e expressão plástica.

A exposição busca dar aos profissionais que traba-
lham com arte novas formas de representação com o 
grupo, uso adequado de materiais plásticos e técnicas 
inventivas. Dirigido a professores, monitores. recrea-
cionistas e brinquedistas. 

A orientadora é Sílvia Cristina Varella Queiroz, pro-
fessora e artista plástica especializada em arteterapia.

Quando: 14 de setembro, das 9h às 13h.

Atividades de agosto e setembro tratam   

    de avaliação de desempenho, 

  recreação para crianças 

   e comunicação visual nos clubes.



Comunicação visual, 
eficaz para os objetivos do clube

A comunicação interna engloba todas as práticas e pro-
cessos comunicativos e é o ponto de partida para o ali-
nhamento do discurso de um clube, para torná-lo coe-
rente com os seus objetivos de atuação. A comunicação 
visual é aquela que utiliza componentes como textos, 
imagens, desenhos, dentre outros.

A palestra “A comunicação visual como ferramenta efi-
caz para os objetivos do clube” explica como o uso ade-
quado da comunicação organizacional e de suas ativida-
des integradas, que podem ajudar o clube na execução 
de seu planejamento estratégico. Serão expostas as varia-
das formas e as regras básicas da comunicação interna 
– intranet, mural, cartazes, informativos – e como sele-
cionar os meios e as peças, e implantá-las corretamente.

A palestra será ministrada pela consultora Rose Sardin, di-
retora de arte da Sardin Estúdio de Arte e Comunicação, 
com larga vivência no mercado de comunicação e responsá-
vel pela comunicação visual do Sindi-Clube.

Quando: 30 de setembro, das 10h às 12h.
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Conheça os próximos cursos da Universidade Sindi-Clube 
e escolha o seu

Universidade fará curso de handebol 
para jornalistas

A Universidade Sindi-Clube, com apoio da Fede-
ração Paulista de Handebol (FPHb), vai oferecer 
para jornalistas que cobrem esportes um curso de 
seis horas sobre a modalidade. A atividade faz parte 
do convênio que o Sindi-Clube firmou com a FPHb 
(leia mais na pág. 8). 

O objetivo do curso, que terá 40 vagas, é oferecer aos 
participantes informações para que um jogo tenha 
cobertura eficiente, no que diz respeito aos aspec-
tos técnicos e táticos do handebol, sistemas de jogo, 
regras e também explicações sobre termos e lingua-
gem adotados pelos praticantes desse esporte. Mais 
informações: (11) 5054-5464.

Quando: 1º de setembro, período integral.

Inscrições e conteúdo dos cursos podem ser acessados em 
www.sindiclubesp.com.br, seção Universidade /Cursos.
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 Seminário de Esportes 2015  

    abre inscrições, 

          com 

      site do evento
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•	 Encontro	vai	reunir	

 dirigentes, coordenadores, 

professores 

 e instrutores de esportes 

 de clubes.

•	 Inscrições	e	consultas	

 ao programa podem 

 ser feitas online.

•	 O	Seminário	será	

 em 5 de outubro, 

 no Instituto Mauá 

 de Tecnologia.

de
 Esportes 2

0
1

5

O evento mais aguardado pelos gestores e profis-
sionais de esportes dos clubes de São Paulo está 
recebendo inscrições no site que foi criado espe-
cialmente para o Seminário de Esportes 2015, 
promovido pela Universidade Sindi-Clube.

As inscrições podem ser geradas no site www.sin-
diclubesp.com.br/seminario2015. Nesse endere-
ço, o cadastramento é feito rapidamente. As vagas 
são limitadas.

Em sua terceira edição, o Seminário será realizado 
em 5 de outubro, no Centro de Esportes e Ati-
vidades Físicas do Instituto Mauá de Tecnologia 
(IMT), campus de São Caetano do Sul.

Falam os palestrantes

No endereço eletrônico do Seminário, os inte-
ressados poderão consultar a programação, co-
nhecer os palestrantes, além de fazer a inscrição 
online. O centro de esportes do IMT vai reunir 
dirigentes, gerentes, coordenadores, professo-
res e instrutores de esportes dos clubes, que 
constituem o público-alvo do encontro.

O programa do evento vai se constituir de pales-
tras e workshops. Conheça alguns dos temas e os 
assuntos que os palestrantes vão levar ao Seminá-
rio de Esportes:
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Temas para gestores:

•	 Projetos	incentivados:	elaboração,	
	 patrocínio	e	acompanhamento.	
•	 Ciclo	de	vida	das	atividades	esportivas	

nos	clubes,	da	implantação	ao	encerra-
mento.

Palestra	“Projetos	
incentivados: 

elaboração, patrocínio 
e	acompanhamento”

 “O atual cenário econômico do país 
não é favorável e os recursos financeiros 
estão cada vez mais limitados. Diante 
disso, é fundamental que os gestores 
dos clubes conheçam as principais 
fontes públicas para financiamento de 
projetos esportivos e os pré-requisitos 
para pleiteá-los. Dessa forma, contri-
buem significativamente para manu-
tenção ou incremento das atividades já 
desenvolvidas e colaboram para deso-
neração dos gastos da sua instituição”. 
Ricardo Paolucci, consultor especiali-
zado em projetos incentivados.

Cida: 
novidades 
do fitness

Paolucci: 
financiamento público 
para projetos esportivos

Maria Alice: 
idosos querem mais 
que bailes

Workshop	“Terceira	idade	
em ação: ginástica, saúde e 

bem-estar“

“Os idosos que fazem atividade física 
vivem mais e melhor. O workshop esti-
mulará professores, gestores e ampliará 
o leque de atividades direcionadas para 
essa faixa etária que não gosta só de bai-
les e atividades ortodoxas”.

Maria Alice Corrazza, consultora téc-
nica em atividades para a terceira idade.

Workshop 
“Ginástica	coletiva:
	novas	tendências”

“A cada ano surgem novas opções na 
indústria do fitness. Muito além das 
aulas tradicionais, o professor precisa 
ter conhecimento multidisciplinar 
para adaptar-se ao grande leque de mo-
dalidades. No workshop, vou abordar a 
história das atividades coletivas, traçar 
um perfil do professor atual e os novos 
rumos para alcançar o sucesso. Vou fa-
lar também sobre duas grandes novida-
des da área de treinamento funcional: 
DISQ e Gymstick”

Cida Conti, diretora da Radical Fi-
tness no Brasil, da Gymstick para a 
América Latina e da DISQ no Brasil.

Programa do Seminário de Esportes 2015

Workshops para profissionais de Educação Física:

•	 Ginástica	coletiva,	novas	tendências.
•	 Da	psicomotricidade	à	escola	de	esportes.
•	 Terceira	idade	em	ação	–	ginástica,	saúde	e	bem-estar.
•	 Como	montar	programas	de	corridas	e	caminhadas	para	
grupos	heterogêneos	nos	clubes.
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Sindi-Clube 

  passa a oferecer 

consultoria 

     de marketing 

em clubes

•	 Novo	serviço	dá	orientação	gratuita	para

 clubes desenvolverem  planos de marketing.

•	 Clubes	têm	instruções	para	a	aplicação	

 de ações de marketing em todas as áreas 

 de atuação.

•	 Contatos	devem	ser	feitos	pelo	e-mail	

 consultoriademarketing@sindiclubesp.com.br

Sh
ut

te
rs

to
ck



19

A diretoria do clube resolve re-
formular sua estratégia de atu-
ação e adotar novas ações para 
impulsionar as atividades ofere-
cidas aos associados e conseguir 
novas receitas. Para colocar o 
novo plano em prática e alcançar 
mais eficiência, a consultoria es-
pecializada em marketing foi in-
tegrada à concepção da proposta.

Essa é uma das várias situações em 
que o planejamento de marketing 
é fundamental para o sucesso de 
um clube. 

“O marketing tem papel estraté-
gico nas organizações e com os 
clubes não é diferente. É um tra-
balho de inteligência que abran-
ge todo o clube, estabelece metas 
de resultados para todas as áreas, 
para atender às expectativas dos 
associados. Os clubes, mesmo 
sem visar lucro, precisam de no-
vas receitas e também manter o 
nível de satisfação dos associa-
dos. A atenção ao mercado com-
petitivo em que estão inseridos 
deve ser dada de forma profissio-
nal e isso passa pelo marketing”, 
diz a publicitária Sueli Vidal, es-
pecializada em marketing de clu-
bes e instrutora da Universidade 
Sindi-Clube.

Sueli vai comandar a consultoria 
de marketing em clubes, novo ser-
viço que o Sindi-Clube passa a ofe-
recer aos seus associados. “Possuir 
um bom plano de marketing com 
ações estratégicas interessa ao clu-
be, independente do porte, pois 
traz resultados positivos e agrega 
valor à instituição. Por isso, dispo-
nibilizamos essa nova consultoria. 
Os dirigentes e gestores poderão 
encaminhar suas dúvidas e obter 
apoio especializado”, explica o 
diretor-executivo do Sindi-Clube, 
Cláudio Lauletta.

Gerador de receitas

“O marketing pode ser um ge-
rador de receitas para os clubes, 
mas é importante entender que 
sua ação não se resume apenas 
em buscar patrocínios. Muito 
além disso, o marketing é aplica-
do em ações de retenção e fide-
lização do quadro associativo e 
igualmente na busca de novos as-
sociados. Também pode ser usa-
do como ferramenta para atrair 
interessados para determinado 
serviço e em várias ações de rela-
cionamento que podem estimu-
lar o clube em todas as suas áreas 
de atuação. O clube, enfim, é um 
poderoso canal de comunicação 
segmentado que interage direta-
mente com um público selecio-
nado. As oportunidades de ativa-
ção são inúmeras”, explica Sueli.

Sueli: marketing 
tem papel estratégico

Nos cursos que orienta na Universi-
dade Sindi-Clube, Sueli expõe um 
diagrama para demonstrar como o 
marketing está presente nas relações 
e transações dos clubes (veja qua-
dro): da imagem da instituição até a 
geração de receitas, em seus diversos 
setores como, por exemplo, locação 
de espaços, cursos, eventos, conces-
sionários, vendas de títulos, etc.

O contato inicial com Sueli deve ser 
feito pelo e-mail consultoriadema-
rketing@sindiclubesp.com.br. As 
informações solicitadas serão anali-
sadas e respondidas, antes do con-
tato direto para as orientações da 
consultora. Os clubes podem enviar 
todos os tipos de dúvidas sobre a im-
plantação e também manutenção de 
planos de marketing.
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Portaria estabelece condições 

higiênico-sanitárias para clubesCo
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•	Portaria	da	Secretaria	Municipal	de	Saúde	de	São	

Paulo determina condições higiênico-sanitárias para 

locais de ginástica, musculação, natação e saunas. 

•	As	normas	seguem	legislação	que	é	aplicada	a	clubes	

de todo o Estado de São Paulo.

•	Portal	do	Sindi-Clube	disponibiliza	

o regulamento para consultas.
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Portaria da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo (1101/2015 
SMS.G) estabelece condições higiêni-
co-sanitárias para serviços relativos à 
ginástica, musculação, natação, sau-
nas e outras atividades em clubes e 
academias.

A Consultoria Jurídica do Sindi-Clube 
ressalta que o regulamento técnico, 
que terá vigência a partir de 20 de 
outubro próximo, estipula regras a se-
rem observadas em todos os clubes do 
Estado de São Paulo, visto que as dis-
posições estão presentes em outras le-
gislações, especialmente a da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária.

A portaria do município de São Pau-
lo repete e enfatiza normas que já se 
encontram em conjunto de leis que 
regulamentam as condições higiênico-
-sanitárias de locais como academias, 
saunas e piscinas, entre outros. Des-
sa forma, vale destacar o resumo dos 
principais pontos do regulamento que 
prevê as boas condições de conserva-
ção e uso desses equipamentos e que 
devem ser seguidos nos clubes.

Sanitários e vestiários

Os sanitários e vestiários precisam 
ser separados por sexo e é obrigató-
ria a existência de, no mínimo, uma 
pia para higienização, um chuveiro 
e um vaso sanitário protegidos por 
portas e divisórias. Além disso, o es-
paço tem que possuir armários para 
a guarda de roupas.

Áreas	para	
atividades físicas

O regulamento determina que sejam 
mantidas barreiras físicas nos locais 
em que exista perigo de quedas. As 
paredes e obstáculos precisam ser pro-
tegidos, no mínimo, até 1 metro de al-
tura, quando proporcionarem riscos à 
segurança dos usuários. 

Deve haver pisos apropriados nas salas 
destinadas à prática de lutas, com re-
vestimentos higienizáveis que permi-
tam o amortecimento de tombos. É 
obrigatório que os colchonetes, higie-
nizados após cada uso, permaneçam 
separados e identificados como lim-
pos e não limpos. O produto utilizado 
na limpeza tem que estar à disposição 
dos usuários.

Os equipamentos para musculação, 
mantidos em boas condições de segu-
rança e conservação, devem ser man-
tidos livres de umidade, ferrugem ou 
outra condição que possa comprome-
ter a segurança dos frequentadores.

pH da água das piscinas

O pH (potencial hidrogeniônico) 
indica a acidez, neutralidade ou al-
calinidade de uma solução aquosa. 
O da água dos tanques das piscinas, 
mantido entre 6,7 e 7,9. 

Na ocorrência de acidentes com fe-
zes formadas nas piscinas, todos os 
banhistas são obrigados a sair do 
tanque para a remoção do material 
contaminante. A desinfecção requer 
uso de cloro 2 ppm (2 mg/L), pH en-
tre 7,2 a 7,5 e temperatura de 25ºC. 
Esses parâmetros devem ser manti-
dos por 30 minutos, com os filtros 
em funcionamento. Os banhistas só 
podem retornar após serem atingi-
dos os níveis normais de cloro.

Banheiras e saunas

As banheiras e outros recipientes usa-
dos para banhos relaxantes ou tera-
pêuticos devem ser mantidos limpos e 
higienizados a cada uso. As portas das 
saunas, sem fechaduras, precisam ter 
maçanetas que não permitam a con-
dução de calor.

Na área interna, é necessário haver 
termômetro que indique a tempera-
tura do ambiente. As saunas tem que 
possuir lâmpadas protegidas contra 
queda e explosão. A fonte de calor 
deve ser protegida e afastada dos usuá-
rios. Os chuveiros, instalados em local 
próximo. As saunas úmidas devem ser 
abastecidas com água potável.

Área	de	alimentação

No caso de haver manipulação de 
alimentos na área da academia, pis-
cina ou sauna, o clube deve ter de-
pendência exclusiva para este fim.

A fiscalização da aplicação dessas 
normas é feita pelas autoridades sa-
nitárias. O texto integral da portaria 
encontra-se disponível no portal do 
Sindi-Clube (www.sindiclubesp.
com.br), seção Jurídico, em ‘Porta-
ria academias’.
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 Participação 

 no Prêmio Sindi-Clube/ 

 Academia Paulista de Letras 

          cresce
 66%

Cu
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•	Concurso	literário	obtém	

 número recorde de inscrições 

de trabalhos.

•	Textos	serão	avaliados	pelo	

júri da APL e a entrega dos 

prêmios será em setembro.

•	Circuito	de	Corais	tem	duas	

apresentações em agosto.

Bernardes: 
promoção 
da cultura



23

Corais fazem apresentações 
em agosto

O Circuito Sindi-Clube de Corais terá duas apresen-
tações em agosto, com entradas gratuitas. A primeira 
delas será realizada em 22/8, às 18h, no Clube Armê-
nio (Rua Professor Ascendino Reis, 1450, Moema), na 
capital. Subirão ao palco os grupos Coral ADC Merce-
des-Benz, Nosso Coral-Nosso Clube, Cantares APVE 
Embraer de São José dos Campos e o Coral Vahakn Mi-
nassian do Clube Armênio.

Em seguida, em 30/8, às 17h, o Circuito estará no Clube 
de Campo de Mogi das Cruzes (Rua Duarte de Freitas, 
133, Parque Monte Líbano), no interior paulista. Além 
do clube anfitrião, farão apresentações os corais do Clube 
Atlético Aramaçan, Vahakn Minassian do Clube Armê-
nio  e Associação Atlética Banco do Brasil de São Paulo.

O Circuito de Corais é um programa de incentivo musical 
do Sindi-Clube, que há 15 anos promove o intercâmbio 
cultural entre os clubes paulistas. A música, especial-
mente o canto coral, é uma atividade muito cultivada nos 
clubes. Por onde tem passado, na capital e no interior, o 
Circuito de Corais tem estimulado a participação dos as-
sociados de clubes.

Em 21 de junho, o Circuito de Corais esteve na Socie-
dade Esportiva Palmeiras. Apresentaram-se os grupos 
do Palmeiras, Clube Esportivo Helvetia, Anhembi Tê-
nis Clube e Esporte Clube Pinheiros, com a presença 
de uma grande plateia.

A quinta edição do Prêmio Sindi-Clube/APL de Litera-
tura registrou o recebimento de trabalhos literários de 
123 associados de 29 clubes localizados em 13 cidades 
paulistas. Essa participação representa um crescimento 
de 66% em relação ao verificado no concurso de 2014, 
quando 74 associados enviaram textos.

O prêmio literário vem ganhando crescente adesão de 
associados de clubes, desde que foi instituído em 2011. 
O certame é realizado em parceria com a Academia Pau-
lista de Letras (APL), para revelar e premiar talentos lite-
rários entre associados de clubes. 

Agora, as obras recebidas serão lidas pela comissão jul-
gadora composta por acadêmicos da APL e os textos 
selecionados receberão a premiação em solenidade que 
deverá ocorrer em setembro. Os melhores colocados de 
cada gênero – poesia, crônico e conto – receberão prê-
mios de R$ 1.200, R$ 600 e R$ 300.

Neste ano, um clube do interior de São Paulo se desta-
cou pelo número de inscritos. A Associação Esportiva 
Mocoquense, de Mococa, teve 32 inscritos – 18 poesias, 
cinco crônicas e nove contos –, com destaque de partici-
pação de jovens autores.

“Fizemos um concurso prévio no clube e integramos o 
prêmio literário do Sindi-Clube ao nosso festival de in-
verno, pois essa ação coincide com a promoção da cul-
tura que queremos fazer na cidade. Tivemos o apoio de 
professoras de língua portuguesa na organização e fomos 
buscar a participação de estudantes. Ficamos orgulhosos 
de ser o clube que mais inscreveu trabalhos, pois nosso 
objetivo é incentivar a arte e a educação e, com isso, va-
lorizar o clube”, afirma André Gustavo Burrone Bernar-
des, presidente da Mocoquense.

Outros clubes que se destacaram pelo número de asso-
ciados participantes foram Club Athletico Paulistano, 
com 24 inscritos, Associação Brasileira A Hebraica de 
São Paulo, 13, Clube Caiçara de Jaú,10, e Círculo Militar 
de São Paulo, 8.

O presidente do Sindi-Clube, Cezar Roberto Leão Gra-
nieri, Betinho, comemorou o sucesso da competição 
literária. “Há cinco anos, instituímos o prêmio literário 
em parceria com a APL e ficamos felizes em poder mos-
trar essa outra faceta dos clubes que oferecem tantas 
atividades – a de promover a cultura e a literatura, com 
valorização da escrita. Temos certeza de que essa ação 
continuará a crescer em importância”, diz.

Circuito de Corais fez 
apresentação no Palmeiras
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   Sindi-Clube investe 

 em atualização digital, 

      reformula portal 

 e lança aplicativo para 

          o Pepac
•	Novo	portal	ganha	layout	

 responsivo para se adaptar 

 ao acesso por smarthphones 

 e tablets. 

•	A	página	do	Sindi-Clube	

   ficou mais atraente e intuitiva.

•	Participantes	do	maior	

  torneio interclubes do país 

passam a contar com um 

 aplicativo que proporciona 

mais interação.
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O Sindi-Clube assinou convênio com a Total Mobi que oferece aos 
clubes associados desconto de 37,5% para o desenvolvimento de 
aplicativos. O diretor da Total Mobi, Sergio Cury, informa que o 
abatimento reduz para R$ 5.000,00 o preço de aquisição da ferra-
menta que, normalmente, seria de R$ 8.000,00.

 “Com o aplicativo, os clubes terão todas as funções de relaciona-
mento com seus associados, atualizadas online para envio de aler-
tas ilimitados, informando, por exemplo, sobre reservas e cardápios 
de restaurantes, agenda de eventos integrada com o calendário do 
smarthphone e outras notícias importantes”, afirma. 

O aplicativo também tem funções como GPS para indicar como che-
gar ao clube, agenda telefônica que permite ligar com um clique para 
diversos setores, formulários para solicitações diversas. Os clubes inte-
ressados devem procurar o Sindi-Clube para obter mais informações. 

Aplicativo do Pepac

O Sindi-Clube usa a experiência do aplicativo desenvolvido pelo Total 
Mobi no Pepac (Programa Esportivo para Associados de Clubes). Os 
usuários são os 3.400 atletas participantes dos torneios de vôlei, futsal 
e handebol e também as comissões técnicas, árbitros e demais interes-
sados, como familiares dos jogadores. Com design intuitivo, a ferra-
menta dispõe de nove funções acessíveis. Na tela principal, é possível 
conferir fotos e navegar pelos menus e utilizar os serviços oferecidos.

Conectado a uma rede de dados, o aplicativo dá acesso a tabelas de jo-
gos e classificação, mapa para localização dos clubes participantes com 
GPS integrado e conectividade com o Facebook e Twitter. 

O aplicativo, nas versões para iOS, Android e Windows Phone, 
está à disposição nas lojas online para celulares e podem ser bai-
xados gratuitamente.

 

O portal do Sindi-Clube na internet 
(www.sindiclubesp.com.br) passou por 
uma total reprogramação, com o objeti-
vo de aperfeiçoar a entrada do crescen-
te número de visitantes do site, sobre-
tudo feito por meio de smarthphones e 
tablets. Outra novidade na área digital 
da entidade é o lançamento do aplicati-
vo para os participantes do Pepac, Pro-
grama Esportivo para Associados de 
Clubes (leia ao lado).

“Nosso endereço eletrônico tor-
nou-se mais atraente e intuitivo, 
ajusta-se à tela do visitante, com 
ênfase para o espaço informativo. 
As áreas de atuação e atendimento 
– Universidade Sindi-Clube, Jurí-
dico, Pepac, Aprendiz, Cultural, 
entre outras – estão mais visíveis e 
chamativas, com acesso facilitado”, 
explica o diretor-executivo do Sin-
di-Clube, Cláudio Lauletta.

No novo layout, as imagens ficam 
mais realçadas. As maiores, rotati-
vas, ilustram as principais notícias, 
no alto da página. As demais seções 
também têm fotos que ajudam a visu-
alização do conteúdo do portal, que 
incorporou novas tecnologias que fa-
cilitam a busca.

“O portal do Sindi-Clube é agora um 
site responsivo, isto é, se encaixa na 
área de visualização de todos os tama-
nhos de tela utilizados, compatível 
com celulares e tablets. Os elementos 
da página são reposicionados para 
mantê-la com rolagem vertical e faci-
litar a consulta e a leitura”, diz Luiz 
Roberto Pinto, o diretor da 360 Bra-
sil, agência digital, responsável pela 
atualização. 

Convênio 
favorece 
desenvolvimento 
de aplicativos 
para clubes
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Confira aqui o resumo das atividades das diversas áreas de atuação do Sindi-Clube, 
que abrangem cursos, aprendizagem, consultorias, cultura e esporte, em

agosto e setembro

UNIVERSIDADE SINDI-CLUBE
Cursos Data e horário Local

Palestra:	regras	práticas	para	um	texto	sem	erro		 Dia	5,	das10h	às	12h	 Presencial	e	Internet

Avaliação	de	desempenho	por	competência		 Dias	10	e	12,	das	9h	às	13h	 Presencial	e	internet
ampliada

Oficina:	Brincadeiras	e	muita	arte	para	crianças					 Dia	14,	das	9h	às	13h	 Presencial	

2ª	Imersão	em	RH	 Dia	18,	das	8h30	às	13h	 Presencial

Palestra:	A	comunicação	visual	como	ferramenta	 Dia	30,	das	10h	às	12h	 Presencial	e	Internet
eficaz	para	os	objetivos	do	clube

Reuniões com gestores de clubes na sede do Sindi-Clube Data e horário

Gestores	de	Esportes		 	 7	de	agosto,	das	11h	às	12h30
Gestores	de	Recursos	Humanos	e	Departamento	Pessoal	 									 28	de	agosto,	das	10h	às	11h30
Gestores	de	Esportes	 	 4	de	setembro,	das	11h	às	12h30
Gestores	de	Recursos	Humanos	e	Departamento	Pessoal	 											25	de	setembro,	das	10h	às	11h30																																																																												

PROGRAMA SINDI-CLUBE APRENDIZ

Módulo Data  Turno

Reforço	escolar				 Segundas-feiras		 Manhã
Primeiros	socorros		 3,	10,	17,	24	e	31	 Manhã
Reforço	escolar	 de	agosto	 Tarde
Atividades	Clubísticas	 	 Tarde
Modalidades	esportivas		 	 Tarde

Atividades	Esportivas		 Sextas-feiras				 Manhã	
Reforço	Escolar	 7,	14,	21	e	28	 Manhã
Modalidades	esportivas		 de	agosto	 Tarde
Reforço	Escolar	 	 Tarde

Atividades	Esportivas		 Sábados	 Manhã
Orientação	empresarial	 1,	08,	15,	22	e	29	 Manhã
Atividades	administrativas		 de	agosto	 Manhã

Reforço	Escolar	 Segundas-feiras	 Manhã	 																
Primeiros	Socorros	 14,	21	e	28	 Manhã
Reforço	Escolar	 de	setembro	 Tarde
Atividades	Clubísticas	 	 Tarde
Modalidades	Esportivas	 	 Tarde

Atividades	Esportivas	 															Sextas-feiras			 Manhã	 	 	
Reforço	Escolar	 															4,	11,	18	e	25	 Manhã
Modalidades	Esportivas	 															de	setembro	 Tarde
Reforço	Escolar	 	 Tarde

Atividades	Esportivas	 															Sábados			 Manhã	
Atividades	Administrativas	 															5,	12,	19	e	26	 Manhã
Atividades	Clubísticas	 															de	setembro	 Manhã
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CULTURAL

CLUBE	DE	LEITURA	–	AGOSTO	2015

Clube de Leitura do Anhembi Tênis Clube
Livro:	“Funny	Girl”,	de	Nick	Hornby
Dia:	3,	segunda-feira,	às	20h

Clube de Leitura do Primeiro de Maio Futebol Clube
Livro:	“Sejamos	todos	feministas”	e	“Meio	Sol	Amarelo”,	
de	Chimamanda	Ngozi	Adichie
Dia:	6,	quinta-feira,	às	19h30

Clube de Leitura do Alphaville Tênis Clube
Livro:	“O	fio	das	missangas”,	de	Mia	Couto
Dia:	7,	sexta-feira,	19h30

Clube de Leitura da Associação Brasileira 
“A	Hebraica”	de	São	Paulo
Grupo	1
Livro:	“A	maçã	envenenada”,	de	Michel	Laub
Dia:	15,	sábado,	às	16h
Grupo	2
Livro:	“Morte	em	Veneza”,	de	Thomas	Mann
Dia:	29,	sábado,	às	16h

Clube de Leitura do Esporte Clube Pinheiros
Grupo	1
Livro:	“A	festa	da	insignificância”,	de	Milan	Kundera
Dia:	15,	sábado,	10h
Grupo	2
Livro:	“A	festa	da	insignificância”,	de	Milan	Kundera
Dia:	15,	sábado,	14h

Clube	de	Leitura	do	Clube	Paineiras	do	Morumby
Grupo	2
Livro:	“A	arte	de	ouvir	o	coração”,	de	Jan	Philipp	Sendker
Dia:	19,	quarta-feira,	às	15h
Grupo	1
Livro:	“Palácio	de	inverno”,	de	John	Boyne
Dia:	27,	quinta-feira,	às	16h	

Clube de Leitura do Círculo Militar de São Paulo
Livro:	“Coronel	Chabert”,	de	Honoré	de	Balzac
Dia:	20,	quinta-feira,	às	19h30

Clube de Leitura do Clube Jundiaiense
Livro:	“Antologia	lírica”,	Paulo	Bonfim
Dia:	20,	quinta-feira,	às	20h

Clube de Leitura do Club Athletico Paulistano
Livro:	“Bonecas	russas”,	de	Eliana	Cardoso
Dia:	20,	quinta-feira,	às	20h

Clube de Leitura do Clube Atlético 
São Paulo (SPAC) 
Livro:	“Como	Proust	pode	mudar	a	sua	vida,	
Alain	de	Botton	
Dia:	28,	sexta-feira,	às	16h

Clube de Leitura do São Paulo Futebol 
Clube
Livro:	“De	verdade”,	de	Sándor	Márai
Dia:	29,	sábado,	15h

Clube de Leitura do Anhembi Tênis Clube
Livro:	“Três	vezes	ao	amanhecer”,	de	Alessan-
dro	Baricco
Dia:	31,	segunda-feira,	às	20h

CLUBE	DE	LEITURA	–	SETEMBRO	2015

Clube de Leitura do Primeiro de Maio 
Futebol Clube
Livro:	“Ciências	Morais”,	de	Martín	Kohan
Dia:	3,	quinta-feira,	às	19h30

Clube de Leitura do Alphaville Tênis Clube
Livro:	“Sergio	Y.	vai	a	América”,	
de	Alexandre	Vidal	Porto
Dia:	11,	sexta-feira,	19h30
ANIVERSÁRIO DE 1 ANO - ENCONTRO COM 
O AUTOR

Clube de Leitura do Círculo Militar 
de São Paulo
Livro:	“Uma	aventura	parisiense	e	outros	
contos	de	amor”,	de	Guy	de	Maupassant
Dia:	17,	quinta-feira,	às	19h30

Clube de Leitura do Esporte Clube
Pinheiros
Grupo	1
Livro:	“Homem	em	queda”,	de	Don	DeLillo
Dia:	19,	sábado,	10h
Grupo	2
Livro:	“Homem	em	queda”,	de	Don	DeLillo
Dia:	19,	sábado,	14h
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CULTURAL

Veja mais no portal do Sindi-Clube  (www.sindiclubesp.com.br)

PEPAC
Futsal
Total	de	atletas	inscritos:	1.138
Número	de	jogos:
-	Sub-9	masculino:	20		
-	Sub-11	masculino:	50
-	Sub-13	masculino:	49
-	Sub-15	masculino:	39	
-	Sub-17	masculino:	16	
Total	de	jogos	em	agosto	e	setembro:	174	

Voleibol
Total	de	atletas	inscritos:		2.212
Número	de	jogos
-	Menores:	189	
-	Máster:	282
Total	de	jogos	em	agosto	e	setembro:	471	

Handebol
Total	de	atletas	inscritos:	49
Número	de	jogos
-	Cadete	feminino:	4	
•	 Total	de	jogos	em	agosto	e	setembro:	4

28

CONSULTORIAS
Jurídica, atendimento online Data  Horário	

Respostas	a	quaisquer	dúvidas	das	áreas		 5,	12,	19	e	26			 Toda	quarta-feira,
trabalhista,	fiscal,	tributária	e	estatutária.	 de	Agosto	 				das	10h	às	12h

	 2,	9,	16,	23	e	30
	 de	Setembro
	

Clube de Leitura da Associação Brasileira 
“A	Hebraica”	de	São	Paulo
Grupo	1
Livro:	“Amanhã	não	tem	ninguém”,	de	Flavio	Izhaki
Dia:	12,	sábado,	às	16h
Grupo	2
Livro:	“	Sete	anos	bons”,	de	Etgar	Keret
Dia:	26,	sábado,	às	16h

Clube de Leitura do Clube Jundiaiense 
Livro:	“O	pai	Goriot”,	de	Honoré	de	Balzac	
Dia:	17,	quinta-feira,	às	20h	

Clube	de	Leitura	do	Clube	Paineiras	do	Morumby
Grupo	2
Livro:	“A	Revolução	dos	Bichos”,	de	George	Orwell
Dia:	30,	quarta-feira,	às	15h
Grupo	1
Livro:	“As	avós”,	de	Doris	Lessing
Dia:	24,	quinta-feira,	às	16h

Clube de Leitura do Club Athletico Paulistano 
Livro:	“Hibisco	Roxo”,	de	Chimamanda	Nyozi	Adichie	
Dia:	24,	quinta-feira,	às	19h30

Clube de Leitura do Clube Atlético São Paulo 
(SPAC)
Livro:	“Diário	da	queda”,	de	Michel	Laub
Dia:	25,	sexta-feira,	às	16h

Clube de Leitura do São Paulo Futebol Clube
Livro:	“Persépolis”,	de	Marjane	Satrapi
Dia:	26,	sábado,	às	15h

Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras
Livro:	“A	hora	dos	ruminantes”,	de	José	J.	Veiga
Dia:	24,	quinta-feira,	às	19h
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VEM AÍ

1º FÓRUM NACIONAL DE
PRESIDENTES DE CLUBES

ntre os meses de agosto e setembro (data e local 

Eainda em definição) acontece o 1º Fórum Nacional 
de Presidentes. O evento, organizado pela 
Confederação Brasileira de Clubes - CBC com o apoio 

da Federação Nacional dos Clubes - Fenaclubes, é voltado aos 
presidentes de clubes sociais e esporvos*, que terão na 
pauta da programação a discussão de problemas do 
segmento clubísco e a apresentação de soluções.
O fórum tem como objevo primordial levantar os problemas 
atuais do segmento, capacitando e debatendo com os 
presidentes o planejamento estratégico para a melhoria da 
governança dos clubes.

O evento visa incenvar ainda mais o esporte nos clubes 
esporvos sociais, desde a base até o alto rendimento e, 
principalmente, nas modalidades olímpicas e paraolímpicas.
Entretanto, para que o fórum alcance seus objevos, cada 
parcipante está convocado a enviar suas sugestões de 
soluções para os problemas enfrentados em sua rona como 
dirigente até o dia 30 de junho para o e-mail markeng@cbc-
fenaclubes.com.br, pois a parcipação será  fundamental 
durante o período do evento. Aguardem nossos comunicados 
com as novidades do 1º Fórum Nacional de Presidentes.

*não serão permidos representantes
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Que o marketing pode atuar muito mais na gera-
ção e aumento de receitas, que vai além da capta-
ção de patrocínios, e assim contribuir para a boa 
saúde financeira dos clubes?
 
Que os clubes, por possuírem um público segmenta-
do, representam um excelente canal de comunicação 
para as empresas que desejam divulgar seus produtos 
com ações de relacionamento direto com o consumi-
dor para acesso e experimentação de produtos? 

Que um dos braços que desempenha um papel crucial 
para determinar o rumo de campanhas e ações é a pes-
quisa, principalmente com associados, que está ganhan-
do relevância quando os clubes se tornam uma âncora 
social para o entretenimento e para a qualidade de vida?

Que as leis de incentivo são ótimos meios para 
os clubes aumentarem suas receitas, porém, após 
aprovação da captação, é fundamental estar estru-
turado para produção de projetos para apresentar 
aos possíveis patrocinadores, bem como plano de 
captação de acordo com o mercado?

Que o clube que promoveu o recolhimento da contri-
buição previdenciária  de 15% sobre o valor da nota fis-
cal de serviços prestados por cooperativas de trabalho 
pode requerer a restituição dos valores pagos indevi-
damente nos últimos cinco anos, devidamente atua-
lizados, conforme autorizam os artigos 165 e 168 do 
Código Tributário Nacional?

Então, Presidente, você sabia...

Senhores Presidentes, confiram nesta seção vários aspectos importantes 
que cercam o dia a dia dos clubes.

Que, segundo o Ministério do Trabalho, toda em-
presa, de pequeno, médio ou grande porte, que 
possua mais de 20 funcionários, deve ter uma 
Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes), e que em todos os anos deve ser realizada a 
semana interna de segurança de trabalho?

Que nas relações associação x associados não se apli-
ca o Código de Defesa do Consumidor, que é válido 
para as situações que envolvam fornecimento de 
mercadorias e serviços, que não é o caso dos clubes?

Que as disposições do novo Código Civil, no que 
tange às multas aplicáveis aos condôminos, de 2%, 
também não atingem essa relação?

Que a guarda e estacionamento de veículos não 
se caracteriza como atividade própria do clube e 
sobre o produto da arrecadação decorrente inci-
de tributação da Cofins, conforme Solução de 
Divergência nº 9, de 16/6/2003, da Coordena-
dora Geral de Tributação Substituta?

Se, depois da leitura dessas perguntas, o presiden-
te mostrou-se inteirado de todas essas questões, 
parabéns! 

Porém, em caso de dúvida, procure esclarecimentos 
do Sindi-Clube, sempre a postos para orientá-lo: (11) 
5054-5464 ou juridico@sindiclubesp.com.br

Os itens abaixo tratam de importantes 
questões que envolvem o marketing 
e aspectos legais dos clubes.
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Fenaclubes lança segunda etapa da 

Campanha Clube Amigo
pós o sucesso da primeira etapa da Campanha 

AClube Amigo, que possibilitou que presidentes de 
dezenas de novos clubes parcipassem do 
Congresso Brasileiro de Clubes 2015, a Federação 

Nacional dos Clubes - Fenaclubes lança a segunda etapa da 
campanha, com novos prêmios. E tem mais: quem já garanu 
os prêmios da primeira etapa também pode ganhar os 
prêmios da segunda*!
A dinâmica connua muito simples: os representantes dos 
clubes que já são filiados indicarão presidentes de “clubes 
amigos” para que parcipem do 1º Fórum Nacional de 
Presidentes de Clubes, que acontece entre agosto e 
setembro, com local a definir. 

Após o pagamento da inscrição de R$ 970 (valor de uma 
mensalidade da Fenaclubes), o presidente do novo clube já 
tem direito de parcipar do Fórum, não precisando pagar 
mais nenhuma mensalidade até a data do evento. Vale 
ressaltar que os clubes que parciparam da primeira etapa da 
campanha precisam manter a filiação para poder parcipar 
do Fórum.
Para garanr o recebimento dos prêmios, é preciso que, no 
momento da inscrição, o novo clube envie o nome do 
p re s i d e nte  e  d o  c l u b e  i n d i ca d o r  p a ra  o  e - m a i l 
clubeamigo@fenaclubes.com.br. Depois, basta aguardar que 
o presidente do novo clube parcipe do Fórum e se mantenha 
filiado à Fenaclubes após o evento.

A premiação do Clube Amigo é cumulava, ou seja, quanto mais clubes indicados por você parciparem do Fórum, mais você 
ganha! E assim como na primeira etapa, a Fenaclubes destaca as festas regionais e o lado cultural de nosso país. Confira:

Primeira  indicação  de  c lube e 
manutenção do novo filiado após 
parcipação no Fórum Nacional de 
Presidentes de Clubes dá direito a um 
final de semana com acompanhante 
no Hotel Copacabana Palace, no Rio de 
Janeiro/RJ.

Segunda indicação e manutenção das 
duas novas filiações após parcipação 
no Fórum dão direito a passar a Páscoa 
em Gramado/RS no Wish Serrano 
Resort (ou hotel similar 4*), para o 
p r e s i d e n t e  q u e  i n d i c o u  e  u m 
acompanhante.

Terceira indicação e manutenção das 
três novas filiações após parcipação 
no Fórum dão direito a assisr a 
alguma festa de São João pelo Brasil, 
com passagem aérea e duas pernoites 
para o presidente que indicou e um 
acompanhante.

E tem mais!!!
O presidente do novo clube que parcipar do Fórum e 
manver a filiação após o evento também ganha um final de 
semana com acompanhante no hotel Copacabana Palace, no 
Rio de Janeiro/RJ.

 
Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail 
clubeamigo@fenaclubes.com.br ou telefone (19) 3381-3008.

*Campanha válida somente para a filiação de novos clubes.
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Representatividade e serviços, compromisso com os clubes

O Sindi-Clube busca estabelecer convênios com entidades 

de outros setores para ampliar sua atuação em benefício dos clubes

O Sindi-Clube marca sua atuação pela prestação de serviços: 
respostas ágeis para todas as questões que envolvem a administração dos clubes paulistas

Dirigente: administre melhor com apoio 
do Sindi-Clube 

Convênio APL: 
parceria com a Academia 

Paulista de Letras promove 
ações para incentivar 

a difusão literária entre 
os associados de clubes 
paulistas,	prevê visitas 

de acadêmicos escritores 
aos clubes e realização 

de concurso literário.

Consultoria Sindi-Clube: 
consultores especializados 

em clubes das áreas 
trabalhista, fiscal, contábil, 

tributária, estatutária, 
cultural e esportiva.

Consultoria para 
projetos incentivados: 
orientação especializada 
para o desenvolvimentos 

de projetos esportivos 
por meio das leis de 

incentivo e da Lei Pelé.

Consultoria marketing: 
Orientação gratuita para 

clubes desenvolveram planos 
de marketing. Os clubes têm 

instruções especializadas 
para a aplicação de ações 

fundamentais para o sucesso 
da entidade, em todas 

as áreas de atuação.

Programa Cultural: 
incentiva o intercâmbio de 
atividades culturais e artís-

ticas entre os clubes,com 
eventos como o Circuito de 

Corais e Dia da Dança.

Convênio Abimaq / 
Desenvolve SP: 

linha de crédito 
especial para aquisição 

de equipamentos de ginástica 
para academias de clubes.

Convênio CIEE: 
clubes têm redução de 30% 

na contratação de estagiários 
capacitados pelo CIEE.

Convênio Segasp:
Seguro de responsabilidade 

civil para terceiros e acidentes 
pessoais para associados, que 

assegura o reembolso das 
despesas e indenizações 

decorrentes de ações cíveis.

SEU CLUBE

Programa Esportivo: 
promove o maior torneio 
interclubes do país, com 
participação de mais de 

3.400 atletas associados de 
clubes, de todas as idades.

Convênio Gustavo Borges: 
desconto para a adesão ao método 

que já ensinou mais de 170 mil 
crianças e jovens a nadar e que 

pode ser aplicado nas práticas 
aquáticas dos clubes.

Convênio Soccer Grass: 
Orientação para a escolha 

do gramado artificial e 15% 
de desconto na compra do material.

Programa Sindi-Clube Aprendiz: 
aprovado pelas autoridades do

Trabalho, facilita o cumprimento da 
lei que obriga à contratação 
de funcionários aprendizes.Universidade Sindi-Clube: 

completo programa de cursos 
e palestras para atualização 
e formação de funcionários, 

gerentes e dirigentes de clubes.


